
 
ΣΤΟΧΟΣ  vs ΣΚΟΠΟΣ 

 
Ο καθορισµός εκπαιδευτικών σκοπών είναι ιδιαίτερα κρίσιµος παράγοντας  

για τη διαδικασία της µάθησης. Η χρήση τους ενηµερώνει τους εκπαιδευόµενους για 
το τι ακριβώς θα αποκοµίσουν από το εκπαιδευτικό υλικό και βοηθούν τους 
συγγραφείς µαθηµάτων στο να αποφασίσουν στο τι ακριβώς θα περιλάβουν κατά την 
ανάπτυξη-συγγραφή του υλικού. 
 Πολλές φορές υπάρχει σύγχυση στη διάκριση µεταξύ στόχου και σκοπού 
καθώς αρκετά συχνά οι δύο όροι χρησιµοποιούνται ως συνώνυµοι σε συνδυασµό µε 
άλλες έννοιες όπως αποτελέσµατα, δεξιότητες, προθέσεις κλπ. 
 
Ο στόχος αποτελεί µία γ εν ι κό τ ερη  δήλωση  του τι θα µάθουν οι εκπαιδευόµενοι 
ή του τι θα κάνει ο εκπαιδευτής. 
 

Ο σκοπός αποτελεί µία ε ι δ ι κότ ερη  δήλωση  όσο αφορά το τι θα είναι ικανοί οι 
εκπαιδευόµενοι να κάνουν σαν αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 
Παραδείγµατα: 
 

Μάθηµα “∆ίαιτα και ∆ιατροφή” 
 
Στόχος: Να µάθουν τι αποτελεί συνήθεια υγιεινής διατροφής 
   Να παρουσιαστούν στους εκπαιδευόµενους παραδείγµατα υγιεινής  
  διατροφής. 
 
Σκοποί:  Οι εκπαιδευόµενοι θα είναι ικανοί να : 
 

• Αναφέρουν θεµελιώδη συστατικά µιας ισορροπηµένης δίαιτας 
• Να περιγράφουν την δράση του καθενός στο σώµα 
• Να υπολογίζουν το σύνολο των θερµίδων µιας δίαιτας κάνοντας χρήση 

θερµιδοµετρητών  
• Να υποδεικνύουν βελτιωτικές διορθώσεις κατά τη διάρκεια κάποιας 

δίατας. 
 
 

Μάθηµα “Οικονοµία & ∆ιοίκηση” 
 
Στόχος: Να βοηθηθεί ένας µάνατζερ χωρίς οικονοµικό υπόβαθρο στη  
 χρήση οικονοµικών πληροφοριών για το σχεδιασµό, τον έλεγχο και τη  
 λήψη αποφάσεων   
 
 
Σκοποί:  Οι εκπαιδευόµενοι θα είναι περισσότερο ικανοί να : 
 

• Κατασκευάζουν και να χρησιµοποιούν το διάγραµµα ροής µετρητών  
• Κατασκευάζουν και να χρησιµοποιούν ισολογισµούς κερδών και 

απωλειών  
• Περιγράφουν τρόπους καταγραφής και κατηγοριοποίησης δαπανών.  

 
 
 



 
Τίθεται λοιπόν το ερώτηµα πως µπορούν να διατυπωθούν επιτυχώς οι σκοποί 

έτσι ώστε να µην συγχέονται µε στόχους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν τέσσερις 
κατηγορίες σκοπών (Rowntree, 1994, pg 50-56).  

1. Μνήµης. Για παράδειγµα ποιους όρους, ορισµούς, διαδικασίες θα 
πρέπει ο εκπαιδευόµενος να θυµάται 

2. Συµπεριφοράς. Με ποιους τρόπους αναµένουµε να δούµε κάποιες 
αλλαγές στα πιστεύω τις αξίες τα ενδιαφέροντα  του 
εκπαιδευόµενου 

3. Κατανόησης. Με ποια νέα εκτίµηση-εκδοχή, αναµένουµε ο 
εκπαιδευόµενος να εξηγήσει, να µεταφράσει ή να προβλέψει τον 
κόσµο του. 

4. Ενέργειας. Ποιες νέες φυσικές ή διαπροσωπικές ενέργειες θα είναι 
σε θέση να φέρει εις πέρας ο εκπαιδευόµενος. 

 
 Ο εκπαιδευτής ή συγγραφέας, αφού περιλάβει και τις τέσσερις κατηγορίες 
σκοπών θα πρέπει να κάνει χρήση ανάλογων διατυπώσεων όπως : “Μετά την 
ολοκλήρωση της ενότητας (κεφαλαίου, βιβλίου, µαθήµατος) θα είστε ικανοί ( ή 
περισσότερο ικανοί) να ….” και στη συνέχεια να διατυπώνονται οι σχετικοί σκοποί 
κάνοντας χρήση κάποιου ρήµατος του οποίου η απόδοση –επίδραση µπορεί να 
παρατηρηθεί.  
Για µεγαλύτερη διευκόλυνση ο Rowntree στο βιβλίο του παραθέτει και σχετική λίστα 
ρηµάτων που πρέπει ή δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για την περιγραφή σκοπών. 
 

Αποφυγή λέξεων και φράσεων όπως 
 

Χρήση λέξεων και φράσεων όπως 

Γνωριζω 
Καταλαβαίνω 
Κατανοώ πλήρως 
Εξοικειώνοµαι µε… 
Έχω καλή κατανόηση µε … 
Εκτιµώ 
Αποκτώ την αίσθηση για … 
Αναγνωρίζω την βαρύτητα …. 
Ενηµερώνοµαι για… 
Μαθαίνω τα βασικά από …. 
Πιστεύω σε … 
κλπ. 

∆ιατυπώνω 
Περιγράφω 
∆ίνω παράδειγµα από… 
Προτείνω λόγους γιατί … 
Εξηγώ 
Αξιολογώ 
Επιλέγω 
∆ιακρίνω ανάµεσα 
Φέρω εις πέρας 
Συνοψίζω 
Συγκρίνω  
Επιδεικνύω –Καταδεικνύω  
κλπ.   
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